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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

 
Bucureşti, 18  octombrie 2022 

Nr. 4c-10/272 

 

  

Către 

Comisia pentru muncă și protecție socială 

Domnului președinte Adrian SOLOMON 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul preliminar asupra Legii privind 

aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea 

unor acte normative, trimisă Comisiei pentru sănătate și familie și 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa  

nr. PLx 484/2021/2022 din 18 mai 2022, pentru examinare în fond,  ca 

urmare a cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României 

conform art.77 alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Dr.Nelu TĂTARU 

 

cristina.bologan
New Stamp
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru sănătate și familie 

 

Bucureşti, 18 octombrie 2022 

Nr. 4c-10/272 

 

 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.17/2021 

pentru modificarea și completarea Legii nr.134/2019 privind 

reorganizarea Agenției Naționale a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale, precum și pentru modificarea unor acte 

normative 

 

 

 În temeiul art.140 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 

sănătate și familie și Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost 

sesizate cu reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.17/2021 pentru modificarea și completarea Legii 

nr.134/2019 privind reorganizarea Agenției Naționale a 

Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și pentru 

modificarea unor acte normative, ca urmare a cererii Preşedintelui 

României, trimisă prin adresa nr. PLx 484/2021/2022 din 18 mai 2022. 

 

Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2021 prin care se reglementează modificarea şi 

completarea Legii nr.134/2019. Intervenţiile legislative vizează 

completarea domeniului de activitate al ANMDMR cu activităţile privind 

autorizarea investigaţiilor clinice pentru dispozitive medicale, evaluarea 

performanţei pentru dispozitive medicale de diagnostic in vitro, 

autorizarea studiilor clinice pentru medicamentele de uz uman şi 

monitorizarea siguranţei medicamentelor de uz uman prin activitatea de 

farmacovigilenţă, precum şi clarificarea unor aspecte privind structura 

organizatorică. 
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Legea a fost adoptată de Senat şi de Camera Deputaţilor cu 

respectarea prevederilor art.75 şi ale art.76 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată, şi a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui 

României la data de 26.03.2022.  

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia 

României, republicată, la data de 12.04.2022, Preşedintele României a 

formulat o cerere de reexaminare a legii transmisă spre promulgare, 

pentru următoarele considerente:  

- menționarea companiei UNIFARM, în mod explicit, ca fiind exclusă 

de sub incidența dispozițiilor Legii privind achizițiile publice nr.98/2016, 

care transpune Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice,  creează un 

tratament juridic diferențiat față de cel aplicabil celorlalte companii active 

pe piața concurențială. 

 - prin simpla împlinire a unui termen, s-ar autoriza ope legis un 

studiu clinic nenalizat din punct de vedere științific, în cadrul căruia se pot 

folosi medicamente auxiliare neautorizate . Această soluție legislativă nu 

numai că ar constitui un potențial pericol pentru sănătatea publică, dar ar 

constitui și o încălcare a prevederilor art.8 din Regulamentul (UE) 

nr.536/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 

privind studiile clinice intervenționale cu medicamente de uz uman. 

  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat cererea 

de reexaminare şi a adoptat Legea cu amendamente în şedinţa din 

16.05.2022.  

 

 În urma reanalizării textului legii în raport cu obiecţiile formulate în 

cererea de reexaminare, membrii comisiei au acceptat, în totalitate, 

obiecţiile formulate de Preşedintele României în cererea de reexaminare. 

 

La lucrările comisiei, care au avut loc în data de 18 octombrie 2022, 

au participat deputaţii, membri ai comisiei, conform listei de prezenţă. 

 

Potrivit prevederilor art.56  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbateri a 

participat domnul Aurel George Mohan, secretar de stat în cadrul 

Ministerului Sănătății. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul ei, Legea face parte din categoria 

legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 

României, republicată.  

 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

În urma finalizării dezbaterilor, în temeiul art.140 alin.(3) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi , să propună plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport 

preliminar, de adoptare a Legii cu modificări şi completări, în sensul 

cerut de Preşedinte în cererea de reexaminare.  

Amendamentele se regăsesc în anexa care face parte integrantă din 

prezentul raport preliminar.  

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 
Dr.Nelu TĂTARU 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Întocmit, 

Şef birou Cristina Bologan
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ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma reexaminării, Comisia propune adoptarea Legii cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text OG 17/2021 

Text 
adoptat de Parlament 

Text 

adoptat de Senat în urma 
reexaminării 

Text propus de 

comisie 
(autor 

amendament)  

Motivare 

1.   Titlul legii 

 
Lege 

privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2021 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.134/2019 privind 

reorganizarea Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale, 

precum şi pentru modificarea 
unor acte normative 

 

Titlul Legii 

 
Lege 

privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2021 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.134/2019 privind 

reorganizarea Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale, 

precum şi pentru modificarea 
unor acte normative 

 

 

Nemodificat 
 

 

 

 

 

 

2.   Articol unic. - Se aprobă 

Ordonanţa Guvernului nr.17 
din 30 august 2021 pentru 
modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale, 
precum şi pentru modificarea 

Articol unic.- Se aprobă 

Ordonanța Guvernului nr.17 
din 30 august 2021 pentru 
modificarea şi completarea 

Legii nr.134/2019 privind 
reorganizarea Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului 
şi a Dispozitivelor Medicale, 
precum şi pentru modificarea 

Articol unic. - Se 

aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.17 din 
30 august 2021 

pentru modificarea şi 
completarea Legii 

nr.134/2019 privind 
reorganizarea 
Agenţiei Naţionale a 

OG 17/2021 a 

fost modificată 
prin OUG 
nr.103/ 2021 

privind unele 
măsuri la nivelul 

administraţiei 
publice ( s-a 
abrogat art.V) 
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Nr. 

crt. 

Text OG 17/2021 
Text 

adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat în urma 

reexaminării 

Text propus de 
comisie 

(autor 
amendament)  

Motivare 

unor acte normative, 
adoptată în temeiul art.I 

pct.V.3 din Legea 
nr.195/2021 privind 
abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.834 din 31 
august 2021, cu 

modificările ulterioare, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

 

unor acte normative, 
adoptată în temeiul art.1 

pct.V.3 din Legea 
nr.195/2021 privind 
abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanțe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.834 din 31 
august 2021, cu 

următoarele modificări și 
completări: 
 

Medicamentului şi a 
Dispozitivelor 

Medicale, precum şi 
pentru modificarea 
unor acte normative, 

adoptată în temeiul 
art.I pct.V.3 din 

Legea nr.195/2021 
privind abilitarea 

Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată 
în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, 
nr.834 din 31 august 

2021, cu 
modificările 
ulterioare, cu 

următoarea 
modificare: 

 

 

3.  3. La articolul 4 

alineatul (3), după 
punctul 5 se introduce 
un nou punct, punctul 

51, cu următorul 
cuprins: 

 
 
 

 

1. La articolul I, punctul 3 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

«3. La articolul 4 alineatul 
(3), după punctul 5 se 

introduc două noi puncte, 
punctele 51 – 52, cu 
următorul cuprins: 

 

1. La articolul I, punctul 
3 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 „3. La articolul 4 
alineatul (3), după punctul 5 

se introduc două noi puncte, 
pct.51 și 52, cu următorul 
cuprins: 

Punctul 1 se 

elimină 
 
Autori: membrii 

comisiei 

 

Art. 51 rămâne 
nemodificat, 
astfel cum a fost 

introdus prin OG 
17/2021. 

Nu se justifică 
introducerea 
art. 52 ca 
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Nr. 

crt. 

Text OG 17/2021 
Text 

adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat în urma 

reexaminării 

Text propus de 
comisie 

(autor 
amendament)  

Motivare 

"51. efectuează studii 
privind utilizarea 

medicamentelor de uz 
uman;" 
 

"51. efectuează studii privind 
utilizarea medicamentelor de 

uz uman; 
 
52. analizează şi formulează 

răspunsuri cu privire la 
autorizaţia pentru studii 

clinice;” 

 «51. efectuează studii 
privind utilizarea 

medicamentelor de uz uman; 
  52. analizează și 
formulează răspunsuri cu 

privire la autorizația pentru 
studii clinice;»”  

 
 

urmare a intrării 
în vigoare a pct. 

2 din Legea nr. 
249/2022 
pentru 

aprobarea 
Ordonanței de 

urgență a 
Guvernului nr. 

29/2022 privind 
stabilirea 
cadrului 

institutional și a 
măsurilor 

necesare pentru 
punerea în 
aplicare a 

Regulamentului 
(UE) nr. 

536/2014 al 
Parlamentului 
European și al 

Consiliului din 
16 aprilie 2014 

privind studiile 
clinice 
intervenționale 

cu medicamente 
de uz uman si 
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Nr. 

crt. 

Text OG 17/2021 
Text 

adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat în urma 

reexaminării 

Text propus de 
comisie 

(autor 
amendament)  

Motivare 

de abrogare a 
Directivei 

2001/20/CE, 
precum si 
pentru 

modificarea 
unor acte 

normative în 
domeniul 

sănătății. 
Rămâne în 
vigoare textul 

din ordonanță. 

4.  7.La articolul 4 alineatul 

(3), după punctul 36 se 
introduc două noi puncte, 

punctele 37 şi 38, cu 
următorul cuprins: 
"37. întreprinde 

demersurile legale în 
vederea prevenirii sau 

atenuării deficitului în 
aprovizionarea de 
medicamente; 

 
38. asigură cooperarea 

administrativă cu 
autorităţile competente 
din statele membre ale 

2. La articolul I punctul 7, 

punctul 37 al alineatului 
(3) al articolului 4 se 

modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„37. întreprinde demersurile 

legale în vederea prevenirii 
sau atenuării deficitului în 

aprovizionarea de 
medicamente prin compania 
Ministerului Sănătăţii - 

UNIFARM, care este derobată 
de aplicarea Legii nr.98/2016 

privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prin 

2. La articolul I punctul 

7, punctul 37 al 
alineatului (3) al 

articolului 4 se modifică și 
va avea următorul 
cuprins: 

„37. întreprinde demersurile 
legale în vederea prevenirii 

sau atenuării deficitului în 
aprovizionarea de 
medicamente prin compania 

Ministerului Sănătății –
UNIFARM, prin excepție de la 

prevederile Legii nr. 98/2016 
privind achizițiile publice, cu 
modificările și completările 

Punctul 2 se 

elimină. 
 

Autori: membrii 
comisiei 

Rămâne în 

vigoare textul 
din ordonanță. 
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Nr. 

crt. 

Text OG 17/2021 
Text 

adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat în urma 

reexaminării 

Text propus de 
comisie 

(autor 
amendament)  

Motivare 

Uniunii Europene, 
referitor la prestarea 

serviciilor în domeniul 
medicamentului de uz 
uman, prin intermediul 

Ministerului Sănătăţii şi 
al sistemului de 

informare al pieţei 
interne - IMI, instituit de 

Comisia Europeană." 

alte modalităţi legale;” ulterioare, în cazuri urgente 
și justificate stabilite prin 

ordin al ministrului sănătății, 
precum și prin alte modalități 
legale;”   

 

5.  ____  
3. La articolul I, după 

punctul 7 se introduce un 
nou punct, pct.71, cu 

următorul cuprins: 
«71. La articolul 4, după 

alineatul (3) se introduc 
două noi alineate, 
alin.(31)-(32), cu 

următorul cuprins: 
„(31) În aplicarea pct.52 al 

alin.(3), ANMDMR va analiza 
şi va formula un răspuns cu 
privire la autorizaţia pentru 

studii clinice în maximum 30 
de zile de la data depunerii 

documentaţiei. Dacă 
autorizaţia nu a fost 
formulată în termenul de 30 

 
3. La articolul I, după 

punctul 7 se introduce un 
nou punct, pct.71, cu 

următorul cuprins:  
„71. La articolul 4, după 

alineatul (3) se introduc șase 
noi alineate, alin.(31) -(36), 
cu următorul cuprins:  

 «(31) În aplicarea pct.52 
al alin.(3), pentru a asigura 

protecţia adecvată a 
dreptului la viaţă al 
pacienţilor cu afecțiuni 

medicale cu opțiuni 
terapeutice limitate sau 

inexistente, cererile de 
autorizare a unui studiu clinic 
sau de evaluare a 

 
Punctul 3 se 

elimină. 
 

Autori: membrii 
comisiei 

 
Prevederi 

reglementate 
prin Legea 

nr.249/2022 
pentru 

aprobarea 
Ordonanței de 
urgență a 

Guvernului nr. 
29/2022 privind 

stabilirea 
cadrului 
institutional și a 

măsurilor 
necesare pentru 

punerea în 
aplicare a 
Regulamentului 



 
 

10 

 

Nr. 

crt. 

Text OG 17/2021 
Text 

adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat în urma 

reexaminării 

Text propus de 
comisie 

(autor 
amendament)  

Motivare 

de zile, intervine acordul 
tacit. 

 
(32) ANMDMR are obligaţia 
de a evalua şi de a răspunde 

în termen de maximum 15 
zile la orice solicitare a unui 

medic curant în vederea 
utilizării unui medicament 

care nu are APP, dar care 
face dovada eficacităţii în 
contextul unor boli 

ameninţătoare de viaţă, ori al 
căror tratament nu este 

satisfăcător prin utilizarea 
schemelor care au autorizaţie 
de punere pe piaţă, sau a 

unor boli pentru care nu 
există încă APP pentru nici un 

tip de tratament. În situaţia 
în care ANMDMR nu răspunde 
solicitării în termenul de 15 

zile, intervine acordul tacit.”» 
 

 
 
 

 
 

amendamentului la studiul 
clinic depuse la ANMDMR 

conform prevederilor legale, 
se validează/invalidează de 
ANMDMR în termen de 

maximum 30 de zile de la 
data depunerii cererii de 

autorizare. 
 (32) În cazul în care 

ANMDMR nu a notificat 
sponsorului nicio obiecție 
motivată în termenul 

prevăzut la alin.(31), se 
consideră că ANMDMR nu are 

obiecții și studiul clinic poate 
să înceapă dacă a fost emisă 
anterior o opinie favorabilă 

de către 
comisia de etică. Sponsorul 

notifică ANMDMR cu privire la 
începerea studiului în termen 
de maximum 15 zile. 

 (33) Sponsorul transmite 
către ANMDMR cererea 

modificată conform obiecțiilor 
care i-au fost semnalate, în 
termen de maximum 15 zile 

de la data primirii obiecțiilor. 
(34) În termen de maximum 

(UE) nr. 
536/2014 al 

Parlamentului 
European și al 
Consiliului din 

16 aprilie 2014 
privind studiile 

clinice 
intervenționale 

cu medicamente 
de uz uman si 
de abrogare a 

Directivei 
2001/20/CE, 

precum si 
pentru 
modificarea 

unor acte 
normative în 

domeniul 
sănătății. 
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Nr. 

crt. 

Text OG 17/2021 
Text 

adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat în urma 

reexaminării 

Text propus de 
comisie 

(autor 
amendament)  

Motivare 

 
 

 
  

60 de zile de la data 
depunerii cererii prevăzute la 

alin.(31), ANMDMR notifică 
sponsorului autorizația 
privind studiul clinic sau 

autorizația privind 
amendamentul la studiul 

clinic sau dacă autorizația 
este refuzată, după caz. 

(35) Până la înregistrarea 
răspunsului sponsorului la 
obiecțiile motivate ale 

ANMDMR, termenul prevăzut 
la alin.(34) se suspendă. 

(36) Inspecţiile de 
supraveghere a caracterului 
adecvat al desfăşurării 

studiilor clinice pentru care 
au fost depuse cereri de 

autorizare la CNBMDM sau 
ANMDMR, se exercită de 
către personalul împuternicit 

din cadrul ANMDMR cu o 
frecvenţă adecvată, în funcţie 

de risc, ori de câte ori este 
nevoie.»” 
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Nr. 

crt. 

Text OG 17/2021 
Text 

adoptat de Parlament 

Text 
adoptat de Senat în urma 

reexaminării 

Text propus de 
comisie 

(autor 
amendament)  

Motivare 

6.  15.La articolul 11, după 
alineatul (3) se introduce 

un nou alineat, alineatul 
(31), cu următorul 
cuprins: 

 

"(31) Persoanele care 

ocupă funcţii de 
conducere în cadrul 

ANMDMR şi un 
reprezentant al 
asociaţiilor 

reprezentative ale 
industriei farmaceutice şi 

de dispozitive medicale 
pot participa în calitate 
de invitaţi la şedinţele 

consiliul ştiinţific al 
ANMDMR, la propunerea 

preşedintelui consiliului 
ştiinţific, fără drept de 

vot.” 
 

4. La articolul I punctul 
15, alineatul (31) al 

articolului 11 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 

„(31) Şedinţele Consiliului 
ştiinţific al ANMDMR sunt 

şedinţe publice pentru toate 
problemele cu caracter 

general, exceptând cele cu 
caracter confidenţial, 
organizate în baza 

prevederilor Legii nr.52/2003 
privind transparenţa 

decizională în administraţia 
publică, republicată.” 
 

4. La articolul I punctul 
15, alineatul (31) al 

articolului 11 se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 

 
„(31) Ședințele Consiliului 

științific al ANMDMR sunt 
ședințe publice pentru toate 

problemele cu caracter 
general, exceptând cele cu 
caracter confidențial, 

organizate în baza 
prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparența 
decizională în administrația 
publică, republicată, cu 

modificările ulterioare.” 
 

 

- La articolul I 
punctul 15, 

alineatul (31) al 
articolului 11 se 
modifică și va avea 

următorul cuprins: 
 

Nemodificat 
  

 
Autori: membrii 
comisiei 

Pentru 

respectarea 

normelor de 

tehnică 

legislativă. 

 

 

 

 


